
 الرحيم الرحمن ال بسم

 

 عصى وجندي أمر أمي : شبهة

 اهتدى ومن وصحبه آله وعلى , ال رسول على والسلم والصلة , ل المد
 :وبعد , بداه

 فقد , الشام ف العركة أهية والصغي الكبي , والاهل العال , والدان القاصي يعلم
 فيها النصر ال كتب فإن , المة معركة هي العركة أن على المة أجعت

 كتاب تكLم عزيزة أمة رؤية من قريباH واللم كبياH المل أصبح سبيله ف للمجاهدين
 وفق نزاعاتم لفض الشرعية اليئات إل راضي يعودون الناس نرى أصبحنا بل , ال

 ,عله ف جل ال أحكام

 الصحيح التاه ف تسي الدين وإقامة المة بناء شق ف العركة أن الميع يعلم كما
 يقبلون الناس  أصبح حيث, بطيئةH تسي أنا رغم , العال واضحة سكة على

 وهذه , الررة الناطق شؤون بإدارة ويطالبونم إليهم المر ويفوضون  الاهدين
   .وأهله السلمي الشروع على حاقد أو وبصية بصر أعمى إل ينكرها ل حقيقة

 إسلمياH ربيعاH أنبتت الشام أرض أن : فيها مايقال أقل الت الطيبة الظروف تلك وف
 .والل والسى والوان الذل إل فيها رأينا ما عجاف عقود بعد
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 الل أهل  رآه الذي البغدادي بكر أب الشيخ خطاب جاء الظروف تلك ففي
 من بناؤه ت وبا السلمي بربيعنا ستعصف عاصفة أنه  الشام أرض ف والعقد
 السرعة وجه على المر نتدارك ل إن الرياح تذروه هشيماH لتحيله الدين إقامة مشروع
 .المكنة

 والوة عظيم والشرخ جلل الطب أن فيه لنرى الولن الشيخ خطاب جاء ث
 لكل وبانت لحت قد والشقاق الفرقة ومعال نبتت قد الفتنة وبذور , سحيقة
 .يغتاظوا أن من بدل بنا ألL با الكفار ليفرح , أعمى وحت مبصر

  ,والصيب الق من والسيئ الخطئ لعرفة الشيخي خلف مناقشة بصدد ولسنا
 لن السيئ بق مايلزم وتتخذ فيها تقق الطرفي عند معتبة شرعية لنة مهمة فتلك
 وصرخات ودماءالشهداء التضحيات ونكران اللمبالة من مافيه فيه المر هذا

 .الثكال

 .عصى وجندي أمر أمي : مسألة وهي وأعظم أخطر مسألة نناقش لكننا

 لنه البغدادي طاعة وجوب يرى فريق , الاهدين صفوف بي اللف دب حيث
 إقليماH الشام وإبقاء الولن طاعة ضرورة يرى وآخر , طاعته تب الذي المي

Hوالمة الدين لصلحة السلمية العراق دولة عن مستقل. 

 إقليم ف وداخلها النصرة جبهة خارج من والعقد الل أهل آراء على وبالطلع إننا
 إجاعاH نرى نكاد العلم وسائل عب وإما عنهم نقلH وإما منهم ساعاH إما الشام
 والشام العراق ف السلمية الدولة مسمى تت العراق لدولة الشام ضم أن على
 الشام أرض على الاهدين قبل من بناؤه مات كل يهدد ما الفاسد من فيه



 .وعظامهم لومهم ولبناته الشهداء بدماء مزوج ملطه الذي البناء هذا ,الباركة

 الرأي أصحاب من النصرة جبهة داخل من الخوة بعض هناك أن رأينا وبالقابل
 المي لنه توز ل معصية مالفته وأن البغدادي الشيخ طاعة وجوب يرون العتب
 مفسدة ودفع أكب لصلحة العلن جاء لكن مافيه الضرر من فيه العلن أن رغم

 إقليما الشام إعلن ينوي كان الولن الشيخ أن هي الفسدة أن مبيني أعظم
Hالعراق دولة عن مستقل Hالظواهري أين وأميه العالي للتنظيم مباشرة وتابعا.  

Hذهبوا الذين الخوة يراها الت الصلحة الرسالة هذه ف ننافش سوف عليه وبناءا 
 مذهب ذهبوا الذين الخوة إليه ماذهب صحة على ندلل ث , البغدادي مذهب
  .الرأي هذا نرجح أننا حيث , الولن

 :البغدادي الشيخ أنصار رؤية مناقشة ـ 1

 أل ؟ معتبة الوقت هذا ف واحدة دولة والعراق الشام إعلن مصلحة هل : نقول
؟ مفاسد عليها يتتب

 يريد من على الطريق قطع ( وهي البغدادي أنصار يذكرها حسبما الصلحة علة هل
 وبذلك  العالي التنظيم بأمي البهة وربط , والبهة الدولة تنظيم بي الرتباط فك
 )الشام معركة ف القرار دائرة عن البغدادي الشيخ إبعاد يتم

؟ معتبة العلة هذه هل
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 : الجواب

 عليه ممد نبينا ـ كدولة وليس كإقليم ـ وإسلمياH جغرافياH فصله فقد  الشام اقليم أما
 الشيخ أنصار أو الشاميي الخوة أن البعض يلمز كما وليس , والسلم الصلة
 .لحكامهم مرجعاH بيكو سايكس حدود يعتبون أصبحوا الولن

 العراق ذكر كما كثية أحاديث ف الشام وسلمه ال صلوات عليه نبينا ذكر فقد
 حيث من اليمن عن تتلف كما العراق عن تتلف والشام , أخرى أحاديث ف

 على للتدليل ويكفينا , والسلم الصلة عليه نبينا يراه كان الذي الغراف التقسيم
 تكونوا أن إل المر سيصي : " والسلم الصلة عليه يقول  , واحد حديث هذا

Hبن ال عبد فقال , بالعراق وجند , باليمن وجند , بالشام  جند , مندة أجنادا 
  .......... "بالشام عليك : قال , ذلك أدركت إن ال رسول يا ل خر : حوالة
 .وصححه الاكم رواه

 الدولة عصر إل الراشدين اللفاء عصر منذ اللفة عصور مر على وكذلك
  ,الليفة يتبع وال� فللشام ,   العراق عن مستقلH  إقليماH الشام كان العثمانية
 الراشدين اللفاء أقره لا وإل شيء ف الفرقة من ليس وهذا الليفة يتبع وال� وللعراق
 سعه و قلبه على ال يتم ل من ينكره ل وهذا  , للشام ووالياH للعراق والياH وأرسلوا
 .وبصره

 مباشرة العالي بالنظيم الشامي التنظيم إلاق على تتتب الت الفسدة أين آخر أمر ـ



؟ العراق دولة بتنظيم الرور دون

 بي العداوة وبث وتزيقها القاتلة الماعة تفريق مفسدة أكبمن الفسدة هذه هل
؟ للجولن تابع هو من ومنهم للبغدادي تابع هو من فمنهم ؟ أبنائها

  ,القاتلة الماعات مشاكل ف الرأي ف الند نشرك أن الفاسد أعظم من إن ث
 والسياسات الشريعة ومقاصد الشرعية الحكام يعلمون ل الند أن حيث
 والشقاق الفرقة لزيادة عليهم تلبس أن والن النس لشياطي فيمكن ,العامة
 أبرأ إن اللهم ؟ والختلف الفتاق كثرة أجل أمن إشراكهم يتم فلماذا , والنزاع
 . ذلك من إليك

 النسان بناء وعملية ماض والهاد حاله على شيء  كل يبقى ل لاذا :  أقول
؟ الظواهري أمر يأت ريثما  مستمرة والياة والكون

 خالد يأمر أل ؟ الصحابة من خي£ اننا أم الناس أيها الصحابة وسع ما يسعنا أل
 الهاجرون وأمتنع أسراهم سليم بنو فقتل  جذية بن من السرى بقتل جنوده

 بالتزام الصحابة من وورعاH تقوى أكثر أصبحنا أننا أم , السرى قتل عن والنصار
 ال سيف وهو – عنه ال رضي خالد من حرصاH وأكثر بل  , الطاعة واجب

 الذين الند أمر ترك أنه حيث – والسلم الصلة عليه النب وصفه كما السلول
؟ اليوم نفعل كما مباشرة الشكلة يعال ول عصوه

.............
 عند العتبين العلماء وحت البهة خارج العلم وطلبة  البهة شرعيي إن:  أقول
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 الاهدين وقهقرة الماعة وتفريق الصف تزيق من ونفعل مانرى خلف يرون المة
  ,كان ما على البهة أمر من ماكان بقاء الصلحة أن يرون فهم , الهاد ميادين ف

 .عليه السائرين النهج وفق والستمرار
 وخليفة العظم المام وهو عنه ال رضي عمر وسع ما الخوة أيها يسعنا آل

 ضرورة يرون فالند العراق أرض تقسيم على وجنوده هو يتلف اذ السىلمي
 أكثر تعلمون وأنتم , خراجية الرض تبقى أن يرى وهو , غنيمة أنا على التقسيم

 مع عمر يتلف . الصلحة وفق بالغنائم يتصرف ان للمام يوز أنه غيكم من
 ,الصحابة كبار من شورى ملس تشكيل يتم بل رأيه يلزمهم فل جنوده

 ملس ف رجل أي " منكم واحد كأي رجل أنا إنا :"الشورى للس يقول وعمر
 فيتم  خراجية الرض تبقى أن فيقرون اللس ف آخر رجل أي مثل مثله الشورى
 الواجب تطبيق على حرصا أكثر  أننا أم , الشورى ملس قرار على بناءاH التفاق
 ؟ الكرام والصحابة عنه ال رضي عمر من ) للمي الطاعة (الشرعي

 تفرقوا فل الشام ف السلمي ف ال اتقوا : ولكم لنفسي ناصح£ إن الخوة أيها
 على لبنان جبهة ف̄تحت حيث علينا تتكالب فالعداء , الشمل تشتتوا ول المع

 وتعال سبحانه ال بعد البعض بعضنا إل لنا فليس العراق جبهة وكذلك , مصراعيها
.

 أن نقر أننا  : البغدادي الشيخ مذهب ذهبوا الذين الخوة با تعلل الت  العلة إن 
 ضرر لدفع العلن جاء ولكن, ضرر فيه الال الوقت ف السلمية الدولة إعلن
 .العراق دولة عن الشام انفصال وهو أعظم



 اقليم  عن مستقل أقليم فالشام سابقا بينت كما معتبة ليست العلة هذه إن : أقول
 العظم المام يتبعان الوالي وكل الراشدين اللفاء زمن منذ وال� منها ولكل العراق
 .السلمي خليفة

 بي الرتباط فك ف ضرر من هناك كان لا العظمى المامة على الماعة قسنا فلو
 الشيخ العظم التنظيم بإمام مباشرة متصل منهما كل وجعل والعراق الشام

 سلمنا إن هذا , له حقيقة ل موهوم  الخوة به  يقول الذي فالضرر ,  الظواهري
 .والعراق الشام بي الرتباط فك يريد حقيقةH الولن أن

 لجتناب يرتكب أصغر ضررا الخوة يراه والذي العلن بذا التعلق الضرر وأما
 والعقد الل أهل اتفق حيث , جداH كبي ضرر فإنه  تصورهم حسب الكب الضرر

 مشروع ف البهة بنته ما كل يهدد ما الفاسد من فيه العلن هذا أن الشام ف
 .الشام ف نفسها البهة وجود ويهدد بل , الدين إقامة

البغدادي إعلن على المترتبة المفاسد على المثلة أقرب ومن ـ

 والاهدين البهة من الاهدين بي مشتكة عسكرية لعملية التخطيط ت قد كان أنه
 الخوة جاء الدولة إعلن وبعد, الضيف وادي ف الخرى السلمية الماعات من
 وغيهم الحرار من الاهدين لخوانم فقالوا الاهدين إخوانم إل النصرة جبهة ف
 الكتائب من وغيهم الحرار يرض فلم , الدولة باسم العركة سنخوض إننا: 

 ألغيت اتفاق إل الاهدون يصل ل مطولة مناقشات وبعد , الخرى السلمية
 أعراض أو أنفس من عرضاH أو نفساH تنفذ أن المكن من كان الت , العملية

 .منطقة ترير أو حاجز تدمي ت لو السلمي
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 .اللفات بسبب حلب ف الاهدين تقهقر وكذلك

  ؟ الفسدة هذه من أعظم مفسدة أي

 الشام ف السلمية الدولة إعلن على التتبة الفسدة وهذه الضرر هذا من وانطلقا
 أميه مالفة الصغر المي أو للجندي الالة هذه مثل ف يوز :  أقول والعراق
 باطلH لHغيا  يعتبه ول البغدادي قرار يرفض ل الولن أن رغم  أوامره ورفض الكب
 العلم طلبة صغار عند ومعلوم , الظواهري رأي على معلقا جعله بل , علمي حسب

  .نافذ غي لكنه صحيح منعقد عقد وهو , العلق أو الوقوف العقد أن
 إعلن حول البغدادي قرار مالفة للجولن يوز إنه وأقول أرجع : حال كل على
 السلمية والشام العراق دولة

 
:مايلي ذلك على والدلة

الول الدليل

 على المام تصرف: (( الئمة عند عليها التفق الكلية الفقهية القاعدة-1
))بالمصلحة منوط الرعية

:الدللة وجه مع القاعدة لعن موجز شرح-2

 معلل  والمة الناس بشؤون يتعلق فيما المام به يقوم فعل أو ني أو أمر أي إن
 لن لغيا باطل المام تصرف أصبح التصرف من الصلحة انتفت فإن , بالصلحة



العلم أهل من أحد فيه ليالف وهذا مناطه وانتفى علته انتفت إذا ينتفي الكم

 من يمل بتصرف فكيف لغيا باطل مصلحة ليمل الذي التصرف كان وإذا
 أن أول باب فمن صفوفهم وتلخل الاهدين تقهقر من تظهر  بدأت ما الفاسد
.ولغياH باطلH يكون مفسدة حل إذا المام تصرف

 إمارة وهي الضعف بالوليات فكيف العظمى والمامة العامة الولية حق ف وهذا
 ؟ السلمية الماعات

 الواجب أن حيث , ما جاعة� على المارة ولية من أقوى العظمى المامة فولية
 فأكثر مصوصة أميجاعة بيعة بلف , العظم المام بيعة  السلمي جيع على

 .مستحبة بيعة أنا فيها يقال أن مايكن

 بيننا فيه متلف الصلحة تقدير لكن , صحيح الكلم هذا إن : يقول أن ولقائل
؟ الصلحة تقرير يتم فكيف الثان الطرف وبي

 رجالت من والعقد الل أهل قبل من وتقديرها تقريرها يتم الصلحة أن : الواب
 حيث خارجها ومن الشام ومن خارجها ومن  الدولة رجالت ومن البهة من المة

 السلمية الماعات من بغيها وبالدولة بالبهة ارتباط لا البحث مل السألة أن
 العاملة الصوص وجه وعلى والماعة السنة أهل عند العتبة الصحيح النهج ذات
 .الشام أرض على

 أرض من وخارجها الماعة داخل والعقد الل أهل بي إجاع شبه حصل وقد
 ووجوب , عظيمة العلن هذا على التتبة الفاسد أن على خارجها ومن الشام
 .الفاسد لذه دفعاH العلني قبل ماكان على الشام ف ماكان بقاء
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 هذه من الند وأمراء والمراء العلماء فهم الفقهاء يقرر كما والعقد الل أهل أما
 الناقشة السألة ف الختصاص وأهل ) القبائل ( القوم وشيوخ , تلك أو الماعة

 .الناس بي مطاع وكل والثقة العدالة أهل من

 الشام ف القاتلة السلمية الماعات أمراء ـ هذه بسألتنا يتعلق فيما ـ اليوم فهم
 ف والقبائل العشائر وشيوخ , وغيها البهة من هدى على نسبها الت والعراق
 .المة ف مطاع وكل  المة وعلماء الشام

 ليقرروا واحدة جاعة من الل أهل بصفات يتصفون من صغي عدد اجتمع لو أما
 الرجوع دون الخرى الماعات من  غيهم بعمل ارتباط لا وشائكة كبية مسألة
 الماعات من والعقد الل أهل مراجعة ول , جاعتهم داخل من والعقد الل لهل

 حلب ف الشرعية اليئات : الثال سبيل فعلى , شرعاH وباطل لغ فقرارهم الخرى
 من ليسوا فيها كثر شركاء يوجد بل النصرة ببهة متصة ليست وغيها وإدلب
 هل  ذلك رفضوا وإذا ؟ الديدة الدولة تت النضواء هؤلء يقبل فهل , البهة

 طور ف وهي , المة شؤون وتدير ال شرع وفق الناس بي تكم شرعية هيئات حل
 دولة عن إعلن دون الطاغوت النظام مل يل إسلمياH نظاماH لتصبح والتطور التقدم

 دولة ليست واقعاH هي الت الدولة إعلن مقابل اليئات هذه مثل حل هل : أقول, 
 الدولة إعلن دون اليئات هذه بقاء أم أعظم مصلحة فيه فقط مقاتلة مموعات بل
 ؟ أعظم مصلحة فيه

 دون والرأي والعقد الل أهل يتمع اللف هذا مثل ف أن قررت كيف : قيل ولو
؟ مباشرةH المي برأي الخذ



 عنه ال رضي الطاب بن عمر من بأفضل ليس هذه مسألتنا ف المي أن : الواب
 هذا ف عمر وكان , شورى للس احتكموا ث الند ورفضه قراراH قرر أنه حيث
 .ال شاء إن مايأت على اللس من رجل كأي اللس

 :أصولي دليل وهو الثاني الدليل

  ,تعبدية وليست معللة المام أوامر  التزام وجوب أن العلم أهل من إثان يتلف ل
 لن بث دون التنفيذ واجب الكم فهذا علته لندرك تعبدي ماهو منها فالحكام

 بينما ركعتي الصبح صلة علة عن كالبحث ̄تدرك ل الحكام هذه مثل ف العلل
.أربع الظهر

 معللة فهي , مثلH المر كحرمة مدركة ظاهرة بعلة معلل هو ما الحكام ومن
 مكونات من ليس الشروب كان ولو الرمة وجدت السكار وجد فأينما بالسكار

 أي عن الرمة انتفت السكار علة انتفت إن وبالقابل , الناس عند العروفة المر
 فهذا , قليله ول كثيه ل يسكر ل لكنه خراH يسمى مشروب وجد فلو , مشروب

 لديه من فيه يالف ل وهذا , حقيقةH بمر ليس لنه , خراH سي وإن بحرم ليس
 .الفقه أصول بقواعد علم أدن

  ,بالصلحة معللة المام أمر التزام ووجوب المامة مسائل إن : الستدلل مل 
 باطل المر فهذا منه التوخاة الصلحة من أكب مفسدة العظم المام أمر حل فإذا
 والعقد الل أهل أن أسلفنا وكما , مالفته يب ربا , به والعمل التزامه يب ل

 من أي فيه وليس , الكثي الفاسد من فيه الدولة إعلن أن على يمعون يكاد
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 مشاريع العلن هذا أوقف : الثال سبيل فعلى , شرعاH العتبة الظاهرة الصال
 الشام أرض على القاتلة السلمية الماعات بي والوحدة والتآلف التقارب
 .الباركة

 ما كل ف أميي أطع̄ت إن أرأيت½  : عنه ال رضي  الصامت بن عبادة سئل ـ
  "  .فينقذك  ـ المي ـ هذا وليجئ النار، ف فتلقى بقوائمك يؤخذ: قال به؟ يأمرن

 14/37: الستذكار

 فل مفسدة أو معصية فيه هل المي أمر ف ينظر أن يب السلم أن يعن وهذا
 .به يأمر ما كل ف المي أمر يلتزم أن يصلح ول ؟ فيطاع مصلحة فيه أم ’ يطاع

: عقدي أصولي دليل الثالث الدليل

 أمر من نابعا مستقل التزاما وليس والرسول ال أمر للتزام تبعا يأت أمرالمام التزام
 من فيه البغدادي وأمر , يزال الضرر أن ورسوله ال وأمر , المي أمر أو المام
 التزام هو المي أو المام أمر التزام إن : قال ومن , أحد على يفى مال الضرر
 ملة من الروج ال المر به يصل ربا بل , الكذب ال على افتى فقد ذاته للمر

 ال أمر إل أمر ل إذ  , الطاعة شرك : العلماء عليه يطلق فيما والوقوع , السلم
 مؤكداH ورسوله ال لمر تابع المام وأمر  , ورسوله ال ني إل ني ول ’ ورسوله

  . ورسوله ال لمر

 حالH أو اعتقاداH مطلقاH طاعته فأوجب إماماH نصب من : "ال رحه تيمية ابن يقول ـ
 19/69 الفتاوى ". المامية الرافضة الضلل كأئمة ذلك، ف ضل فقد



 من المراء لبعض التابعي بعض قول الواب بديع ومن : "ال رحه حجر ابن قال ـ
 فقال} مÈن̄كمÉ ال½مÉرÈ و½أ̄وÉلÈ: {قوله ف تطيعونا أن أمركم ال أليس: له قال لا أمية بن
از½عÉ̄تمÉ ف½إÈن : {بقوله الق خالفتم إذا ـ الطاعة يعن ـ عنكم نزعت قد أليس: له  فÈ تـ½ن½

ء� Éو̄ه ش½يËل½ فـ½̄ردÈإ ÈهLالل È̄سولÌن و½الرÈإ É̄نون½ ̄كن̄تمÈمÉتـ¯ؤ ÈهLاللÈب ÈمÉيـ½وÉو½ال Èر È13 الباري فتح}. الخ/ 
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 هذه ف عليهم فيجب والرعية المراء يتنازع قد أنه هذا التابعي قول من ويفهم ـ
 يب أمي أنه بجة للمي ابتداءاH الكم وليس , والسنة الكتاب إل النزاع رد الالة

 .يطاع أن

 إنا كانوا لو إذ بم، الختصة طاعتهم هي فما: قيل فإن: "القيم ابن  قال كما ـ
 وهذا: قيل لم؟ ل ورسوله ل الطاعة كانت رسوله ال عن به يبون فيما ي̄طاعون

 ي̄عد ول الرسول، بطاعة قرنا ولذا استقلل، ل تبع هي إنا وطاعتهم الق، هو
 ي̄طاع كما تبعاH، يطاع إنا أنه يتوهم لئل العامل، وأعاد الرسول، طاعة وأفرد العامل،

 الوقعي إعلم.. ." .  استقللH واجبة طاعته بل كذلك، وليس تبعاH، المر أولو
2/240

 كان وكذلك العلم، يقتضيه با آمرين يكونوا أن المراء وشرط: "القرطب يقول ـ
 ل با أمروا فلو طاعتهم، تب وحينئذ ، -وسلم عليه ال صلى – ال رسول أمراء

 4/35 الفهم". طاعتهم حرمت العلم يقتضيه

 إمارة وما قالوا الصبيان، إمارة من بال أعوذ: (مرفوعاH  عنه ال رضي  هريرة أب عن ـ
 أي ـ أهلكوكم عصيتموهم وإن ـ دينكم ف أي ـ هلكتم أطعتموهم إن قال الصبيان؟
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13/10 الفتح  ) .معاH بما أو الال بذهاب أو النفس بإزهاق دنياكم ف

)وأطيعوا اسمعوا الناس أيها (المنبر على وهو للناس عمر قول : الرابع الدليل
 تبين حتى : قال  ؟ لما عمر قال , طاعة ول لك لسمع :فقال رجل عليه فرد
 برد يكفيك ل طويل رجل وأنت , به ائتزرت الذي البرد هذا لك أين من لنا

 أهو به ائتزرت الذي البرد أهذا ال أنشدك ال ياعبد : عمرلبنه قال ؟ واحد
 .ونطيع نسمع الن : الرجل قال , نعم: قال ؟ لك

 : القصة صحت إن الدللة وجه

 على كان إن عليهم له ولطاعة سع ل أنه على الرجل أقر عنه ال رضي عمر أن
 من عمر ولوأخذ حت عليه تب والطاعة السمع أن : له يبي ول الرجل هذا ماظن
 على مبنيا ليس المام تصرف كان فإذا ثوبا ثوبا الناس وأعطى ثوبي  الال بيت

 طاعة فل التصرف أو المر بذات فكيف مطلقا له طاعة فل )الصلحة وهو(العدل
 .اول باب من له

 : الخامس الدليل

 فلم جذيمة بني غزا عنه ال رضي خالد أن حيث( عنه ال رض خالد قصة
 انتهت حتى , ويأسر يقتل خالد فجعل صبأنا : قالوا إنما , أسلمنا : يقولوا

 المهاجرون ورفض سليم بنو فاستجاب السرى بقتل جنوده خالد فأمر المعركة
  :والسلم الصلة عليه فقال , والسلم الصلة عليه للنبي المر فرفع . المر



 .خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم

 اجتهاد رد باب : "الديث هذا بناسبة صحيحه ف البخاري المام بوب وقد
 أم الق وافق هل المام أمر ف النظر جوب يعن هذا " الق خالف اذا المام
 .خالفه

 معه)الصحابة(الند وهاجم كفار أنم على القوم هاجم خالداH أن :الدللة وجه
 السرى بقتل جنوده خالد أمر العركة انتهت فلما أسروا من وأسروا قتلوا من فقتلوا

 .إبقائهم ف الصلحة أن رأو والصحابة,القتل ف الصلحة أن على منه اجتهادا

 الهاجرون المر ورفض , سليم بنو المر فالتزم,به فأمر القتل جواز خالد رأى
 اليوم تصويرها  يتم الت والكانة القدسية من لا المي أمر طاعة فلوكانت ,والنصار

 ال صلى النب أمر ينتظر ول أمره رفضوا الذين الصحابة عنه ال رضي خالد لقاتل
 :الواب يعنفهم؟ ل لاذا المي؟ أمر عن خرجوا لنم يقاتلهم ل لاذا, وسلم عليه
 أمر هذا ,مفسدة المر ف كان إن إمرته تت هم من يرفضه قد المي أمر أن

 بالسمع عمر أمر رفض معنا مر وقد, ومأمورين أمراء الصحابة مقررعند  مستساغ
.السياق ذلك ف السادس الدليل وسيأت, العامة من رجل قبل من والطاعة

: السادس الدليل

 أرضاc) العراق سواد(العراق أرض جعل في عنه ال رضي عمر قرار الجنود رفض
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 .غنائم أنها على تقسمها وطلبهم, خراجة

 عنه ال رضي عمر أن : الراج كتابه ف يوسف ابو ذكرها حسبما القصة ملخص
 فتحناها إنا : وقالوا ذلك الصحابة فرفض , خراجية العراق أرض يعل أن أراد

 واحد إن : لم وقال والنصار الهاجرين من الصحابة كبار عمر فجمع,  بأسيافنا
 .كأحدكم

 .عنه ال رضي عمر رأي على الصحابة رأي اجتمع تشاوروا فلما

 مفسدة فيه المر لن, السلمي خليفة العظم المي لمر يستجيبوا ل فالصحابة
 من فيه والقرار المر أن تبي الشورى ملس انعقد لا  ولكن, تصورهم حسب وظلم

 عمر قرار على وليس , الشورى ملس قرار على الصحابة فوافق مافيه العامة الصال
Hابتداءا 

 مفسدة فيه المام أمر أن رأوا إذا أميهم أمر مالفة لم يوز الند أن: الدللة وجه
.ظلم أو

 : السابع الدليل

 في وسلم عليه ال صلى الرسول بعثه الذي النصاري حذافة ابن عبدال قصة
 :لهم فقال جنوده من ال عبد فغضب سرية

 عليه ال صلى الرسول أوصاكم قد أليس : قال . بلى : قالوا !! بأميركم ألست



  :قال , الحطب فجمعوا , حطبا فاجمعوا : قال , بلى : قالوا ؟ بطاعتي وسلم
 وقال يدخلها ان بعضهم فهمh , ادخلوها : قال , ناراc فأشعلوا ,ناراc اشعلوا
 .النjار من فراراc إلj آمنhا ما بعضهم

  ,منها خرجوا ما دخلوها لو  : (فقال وسلم عليه ال صلى النبي ذلك فبلغ
 )بالمعروف الطاعة إنjما

 واجتهاد بث دون النLار ودخلوا المي أطاعوا  لو الصحابة هؤلء أن  الدللة وجه
م ظنوا وإن آثي لكانوا  الشرع على المي أمر وعرض Lل طاعة ذلك فاعلون أن 
 .سبحانه

 متأولي فكانوا ظنهم ف ورسوله ل طاعة دخلوها فلو: قيل فإن : " القيم ابن يقول
 يكونون معصية النار ف نفوسهم إلقاء كان لا: قيل ؟ فيها يلدون فكيف مطئي

 وقربة طاعة هو هل: منهم اجتهاد غي من إليها بالبادرة فهLموا أنفسهم، قاتلي با
 3/369 العاد زاد  ".  معصية؟ أو

Hحسبما التنفيذ قبل معصية أو طاعة هو الميهل أمر ف يتهد أن للمأمور لبد إذا 
 .ال رحه القيم ابن يقرر

 :الثامن الدليل

 خرجوا والصلح بالعدل لهم مشهود والتابعين الصحابة من كبار أئمة هناك
 ولم , ظلماc أئمتهم من رأو عندما كاملc خروجا المسلمين أئمة على

 إمامة رفضوا بل,   فقط مفسدة أو ظلم فيه الذي المر يعترضواويرفضوا
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 .وتفصل جملة الخليفة

 ف العام المي أمر رفض جاز أول باب فمن  لظلمه المام على الروج جاز فإذا
  ,منه اجتهاداH مفسدة المر ف أن الرعية أحد رأى إذا عليه الروج دون معينة واقعة
 أمره ف رأو إن جاعته أفراد قبل من ما جاعة أمي أمر رفض جواز ذلك من وأول

 أحد ولية من أقوى العظم المام ولية أن حيث , اجتهادهم حسب مفسدة
 السلمية  الماعات من لماعة أمي ولية من أقوى المي هذا وولية , أمرائه
 .الماعة هذه أفراد على

 عليه له إمرة فل أميه ظلمه من: (الكوفة أهل إل  عنه ال رضي عمر كتب فقد
 فل وإل نفسك من تنصفن أن إما: فيقول شعبة بن الغية يأت الرجل فكان دون،

1/118 السنة ف اللل أخرجه) . علي لك إمرة

 : ذلك أمثلة ومن

 61 سنة عنهما ال رضي طالب أب بن علي بن للحسي الكوفة أهل مبايعة  ـ 1
 . معاوية بن يزيد  الليفة على للخروج هـ

 يزيد على للخروج هـ 63 سنة حنظلة بن ال عبد للصحاب الدينة أهل مبايعة ـ 2
. معاوية بن

 وقد معاوية، بن يزيد موت بعد لنفسه البيعة الصحاب الزبي بن ال عبد طلب ـ 3
 .سنوات تسع قرابة وحكم معظم بايعه

 سـنة النصور جعفر أب العباسي الليفة على وخـروجه الزكية النفس ممد بيعة ـ 4



:هـ 145

 مالك المام دعا وقد , أخيه مقتل بعد نفسها السنة ف ابراهيم أخيه وبيعة ـ 5
 .ابراهيم النعمان حنيفة أبو المام وأيد , الزكية النفس ممد لبيعة الناس

 .  كثي ذلك وغي

 : التاسع الدليل

 يحتج ولم , عنهما ال رضي ومعاوية علي بين القتال الصحابة بعض اعتزال
 معاوية جنود قتال اجتهاده لن العظم المام صف التزام بوجوب أحد عليهم
cوجب الجتهاد في والمأمور المير اختلف وإذا , العتزال لجتهادهم خلفا 
 عنه ال رضي علي يلزمهم لم كما , البعض يزعم كما المير اجتهاد التزام
 الجتهاد في المير المأمور يخالف أن يجوز أنه يعني فهذا صفه في القتال
 .اجتهاده منهما كل ويلتزم

 علم مصلحته من أكثر مفسدته القتال هذا أن رأى ومن : "ال رحه تيمية ابن يقول
 الأمور يعلم ل ما ف تب إنا طاعته إذ فيه، المام طاعة تب فل فتنة، قتال أنه
 ل ـ فعله من خي تركه الذي  الفتنة قتال هو هذا أنه علم فمن بالنص، معصية أنه

 المر، أول طاعة ف مطلق عام نص إل خالص معي نص عن يعدل أن عليه يب
 الفتاوى مموع ". والرسول ال إل بالرد التنازع عند تعال ال أمر وقد سيما ول

4/443 

...................................

19



 ومن نفسي فمن أخطأت وإن , وحده ال فمن أصبت فإن إليه توصلت قد ما هذا
 .الشيطان

 .العالي رب ل والمد

 .الثري الرحن عبد أبو
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